
Czym właściwie jest pump-
track? To zapętlony tor do jazdy
oraz profesjonalnych treningów
przede wszystkim na rowerze, ale
także na rolkach, hulajnodze czy
deskorolce. Na pumptracku
świetnie bawić się mogą najmłod-
si rowerzyści, dzieci, młodzież
i oczywiście dorośli. Składa się on
z serii niewielkich „górek”, ze
specjalnie wyprofilowanymi za-
krętami z bandami. Trening pole-
ga na odpowiednim wykorzysta-
niu balansu ciała i wykonywaniu

intuicyjnych, skoordynowanych
ruchów „góra–dół” (tzw. pompo-
wania), dzięki którym poruszanie
się po torze może odbywać się
bez pedałowania.

Taka właśnie atrakcja powsta-
nie w następnym roku przy skrzy-
żowaniu Traktu Lubelskiego
i Skalnicowej, w sąsiedztwie orli-
ka. Miejsce, które już dzisiaj przy-
ciąga amatorów sportów i odpo-
czynku na świeżym powietrzu
– jest tu nie tylko boisko, ale też
siłownia plenerowa i plac zabaw,

wydaje się być idealne dla tego ty-
pu obiektu.

Na pomysł wpadł Andrzej Mał-
czyński, którzy przygotował odpo-
wiedni projekt do budżetu party-
cypacyjnego na ten rok. Udało
się. Projekt zebrał prawie 900 gło-
sów mieszkańców, co wystarczyło
do przyznania na budo-
wę 150 060 zł.

– Taki tor to nie tylko miejsce
do szaleństw na rowerze – pisze
pomysłodawca. – Trening uczy
płynnej jazdy i przyspieszania bez
konieczności pedałowania, szlifu-
je technikę wchodzenia w bandy
bez zwalniania. Dzięki odpowied-
niemu profilowaniu trasy tor jest
przejezdny na zróżnicowanych
prędkościach zarówno dla małych
rowerków dziecięcych, jak i du-
żych rowerów górskich. Niemal
każdy zatem będzie mógł korzy-
stać z pumptracka. Dzieci będą
się na nim świetnie bawić, począt-
kujący powoli i spokojnie przeje-
żdżać tor, wprawni rowerzyści ry-
walizować między sobą, a najlepsi

jeździć na jednym kole. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby korzy-

stali z niego również użytkownicy
hulajnóg, deskorolek czy rolek.

Pumptrack będzie ogólnodo-
stępny, a wstęp – bezpłatny. Nie-
stety zostanie otwarty dopiero
w drugiej połowie roku, być może
dopiero po wakacjach.

(red)
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W tym roku powstanie pumptrack

Raj dla młodych rowerzystów
� Jest już umowa na projekt i budowę atrakcji, która może podbić serca miłośników dwóch kółek, rolek i skejterów.
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Taki tor
to nie tylko miejsce
do szaleństw
na rowerze – pisze
pomysłodawca.
– Trening uczy
płynnej jazdy
i przyspieszania bez
konieczności
pedałowania, szlifuje
technikę wchodzenia
w bandy bez zwalniania.



reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedy-
nie jako płatników składek. Kie-
dy ubezpieczonemu lub poszko-
dowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wy-
płacić ani grosza…

Osobom, którym ubezpieczy-
ciele zaniżają wysokości kwot od-
szkodowań, pomaga właśnie Fun-
dacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycie-
li są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądo-
wym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

Złamanie czy trwała szkoda?
Fundacja pomaga w sprawach

odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnię-
cia, urazy, ale również w przy-
padku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mo-
gą być kolosalne!

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpie-

czyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz zaproponował ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji do-
płacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do są-
du poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnó-
stwo pieniędzy!

Krewny umarł w wypadku?
Wielu ubezpieczycieli odma-

wia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy naka-
zał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków ro-
dzin ofiar wypadków.

Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie za-
wiadomiłeś ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzeb-
nej bezpłatnej porady lub bez-
płatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 Warszawa
tel. 667-292-145

office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
� Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Kto powiedział, że mosty bu-
duje się tylko dla samochodów

czy pociągów? Po wielu latach
opóźnienia wobec innych dużych

miast Europy moda na budowę
przepraw dla pieszych i rowerzy-
stów dotarła także do Warszawy.
Pierwszy taki most, nazwany
„kładką Żerańską”, został otwar-
ty w październiku i umożliwia
pokonanie Portu Żerańskiego.
Drugi powstanie w roku 2019
i połączy Powiśle z Pragą na wy-
sokości Karowej i Okrzei. Co da-
lej?

– W imieniu mieszkańców Wi-
lanowa zwracam się z prośbą
o przeanalizowanie możliwości
wybudowania kładki pieszo-rowe-
rowej, łączącej Wilanów z Waw-
rem – pisze warszawski radny
Lech Jaworski.

Radny nie przedstawia żadnej
konkretnej lokalizacji a obie
dzielnice są bardzo duże, więc po-
puśćmy wodze wyobraźni: gdzie
mógłby powstać taki most pieszo-
-rowerowy? Czy warto wydawać
kilkadziesiąt milionów na jego
budowę? Przypomnijmy: do ro-
ku 2020 Wilanów i Wawer połą-
czy most w ciągu południowej ob-
wodnicy Warszawy, wyposażony
w chodniki i drogi rowerowe. Po-
między nim a Siekierkowskim na-
dal pozostanie jednak 8-kilome-
trowa przerwa, którą teoretycznie
wypełni w przyszłości tzw. most
na zaporze.

(dg)

Most rowerowy dla Wawra. Warto?
� Nowa warszawska moda na kładki pieszo-rowerowe dotarła na południowe
krańce miasta.

O kradzieżach metodą
„na wnuczka” policja i media in-
formują od kilku lat, ale wciąż
znajdują się emeryci, którzy dają
się złapać w oczywistą pułapkę.
Tym razem ofiarą był 73-letni
mieszkaniec Wawra, do którego
zadzwonił nastoletni, chłopięcy
głos podający się za funkcjona-
riusza Centralnego Biura Śled-
czego. Historia potoczyła się jak
zawsze: emeryt poszedł do ban-
ku, wypłacił z konta 20 tys. zł
i zostawił je we wskazanym koszu
na śmieci jako „pomoc finansową
dla policji”.

Gdy nieletni policjant poprosił
o więcej, 73-latek znów udał się
banku, tym razem zamierzając wy-
płacić 40 tys. zł. Wzbudziło to po-
dejrzenia pracownika, który zawia-
domił policję. Wkrótce 15-letni
Szymon K. i Sebastian K. wpadli
na gorącym uczynku, gdy zaglądali
do śmietnika w poszukiwaniu ko-
perty pełnej gotówki. Później poli-
cjanci zatrzymali jeszcze ich wspól-
nika i rówieśnika Damiana S.

Chłopcy trafili do policyjnej
izby dziecka. Ich sprawą zajmie
się sąd rodzinny.

(red)

Absurdalne oszustwo w Wawrze
� 20 tys. zł zostawione w śmietniku i utrata kolejnych 40
tys. zł udaremniona przez pracownika banku
– w Wawrze doszło do absurdalnej kradzieży.

Radny
nie przedstawia żadnej
konkretnej lokalizacji
a obie dzielnice są bardzo
duże, więc popuśćmy
wodze wyobraźni: gdzie
mógłby powstać taki most
pieszo-rowerowy?
Czy warto wydawać
kilkadziesiąt milionów
na jego budowę?

źródło:policja
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oo  zzaappeewwnniieenniiuu  mmoożżlliiwwoośśccii  uuddzziiaałłuu  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  ww  ttrraakkcciiee

pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  ppoonnoowwnneejj  oocceennyy  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  pprrzzeedd
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Dzia ła jąc na pod sta wie art. 33 ust. 1, w związ ku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związ ku
z art. 90 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi -
sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) in for mu ję, że w tu tej szym or ga nie to czy
się po stę po wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej pn.:
„„bbuu  ddoo  wwaa  ddrroo  ggii  eekkss  pprree  ssoo  wweejj  SS22  ––  PPOO  ŁŁUU  DDNNIIOO  WWEEJJ  OOBB  WWOODD  NNII  CCYY  WWAARRSS  ZZAA  WWYY  nnaa oodd  cciinn  kkuu
oodd wwęę  zzłłaa  „„PPuu  łłaaww  sskkaa””  ddoo wwęę  zzłłaa  „„LLuu  bbeell  sskkaa””  zzaa  ddaa  nniiee  „„BB””  ii zzaa  ddaa  nniiee  „„CC””  OODD  CCII  NNEEKK  OODD
KKMM 1100++229911,,6611  DDOO  KKMM 1111++778899,,5511””.
In we stor wnio sko wał o prze pro wa dze nie po now nej oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko w ra -

mach po stę po wa nia o ze zwo le nie na re ali za cję in we sty cji dro go wej.
In we sto rem przed się wzię cia jest za rząd ca dro gi – Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to -
strad, re pre zen to wa ny przez peł no moc ni ka Pa na Ra fa ła Miel czar skie go. 
Or ga nem ad mi ni stra cji wła ści wym do wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro -
go wej dla przed mio to wej in we sty cji jest Wo je wo da Ma zo wiec ki, zaś or ga nem wła ści wym
do wy da nia po sta no wie nia w spra wie uzgod nie nia wa run ków re ali za cji przed się wzię cia jest Re -
gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie.
Jed no cze śnie in for mu ję, o mo żli wo ści za po zna nia się z nie zbęd ną do ku men ta cją spra wy, mo żli -
wo ści skła da nia uwag i wnio sków w for mie pi sem nej, elek tro nicz nej i ust nej do pro to ko łu,
w ter mi nie od 0077..0044..22001177  rr..  ddoo 0066..0055..22001177  rr.. w Wy dzia le In fra struk tu ry Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go w War sza wie (Pl. Ban ko wy 3/5, 00-950 War sza wa, po kój nr 642, pon.
w godz. 13-16 śr, pt. w godz. 8.00-12.00). 

Zło żo ne uwa gi i wnio ski zo sta ną roz pa trzo ne przez Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi -
ska w War sza wie przed uzgod nie niem wa run ków re ali za cji przed mio to we go przed się wzię cia.
Zgod nie z art. 35 cy to wa nej usta wy in for mu je się, że uwa gi i wnio ski zło żo ne po upły wie ter mi -
nu, o któ rym mo wa wy żej, po zo sta wia się bez roz po zna nia.
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Po ar ty ku le o zbli ża ją cym się po -
wro cie kład ki dla pie szych nad Pło -
wiec ką i li kwi da cji przej ścia po raz
ko lej ny oka za ło się, że opi nie wy -
gła sza ne w In ter ne cie nie od da ją
rze czy wi sto ści w naj mniej szym
stop niu. Pod czas gdy na fo rach
i por ta lach spo łecz no ścio wych 70–
80% ko men ta rzy sta no wi ły wy ra zy
ra do ści, gło sy ze bra ne na ży wo i te -
le fo nicz nie by ły zgo ła in ne.

– Ja ko 75-let nia miesz kan ka
Sta re go Waw ra je stem za ła ma na
po my słem li kwi da cji przej ścia
– brzmiał je den z nich. – Miesz -
kam w ta kim miej scu, że chcąc
za ła twić co kol wiek mu szę prze do -
stać się przez Pło wiec ką. Pa sy
bar dzo uła twi ły mi ży cie. Co kie -

row com da li kwi da cja jed nych
świa teł, sko ro na Cze cha przy Po -
toc kich i tak są ko lej ne?

Da kil ka dzie siąt se kund kosz -
tem naj słab szych fi zycz nie eme ry -
tów i nie peł no spraw nych, ma ją -
cych nie szczę ście miesz kać
przy dro dze kra jo wej. Tym cza sem
w In ter ne cie czy ta my:

– Je stem jak naj bar dziej miej -
sco wy i mi to przej ście wy bit nie
prze szka dza za rów no ja ko pie sze -
mu, jak i ja ko kie row cy. Idio tycz -
ne po wo do wa nie do dat ko wej emi -
sji za nie czysz czeń okra szo ne po -
wo do wa niem nie bez pie czeństw.

O tym, jak bar dzo pie szym
„prze szka dza ją” pa sy, prze ko na li -
śmy się na wła sne oczy czte ry la ta

te mu na pl. Na Roz dro żu. Po wy -
zna cze niu tym cza so wej ze bry pie -
si prze sta li ko rzy stać ze scho dów.
Jak po ka zu ją ba da nia, rów nież
ar gu ment o więk szym bez pie -
czeń stwie na kład kach czy
pod zie mią jest kiep ski. Cóż z te -

go, że nie po trą ci mnie sa mo -
chód, je śli po bi ją mnie w od lud -
nym tu ne lu?

Dal sze prze kształ ca nie Pło wiec -
kiej w „au to stra dę” jest zu peł nie
nie zro zu mia łe w sy tu acji, w któ rej
roz po czę ła się już bu do wa po łu -

dnio wej ob wod ni cy War sza wy.
W 2020 ro ku tran zyt z Pło wiec kiej
znik nie, a sa ma uli ca prze sta nie
być dro gą kra jo wą nr 2. Oczy wi ście
ruch na dal bę dzie du ży i kor ki na -
dal bę dą się two rzyć, ale nikt jesz -

cze nie wy grał z kor ka mi li kwi du -
jąc przej ścia dla pie szych. Już
za kil ka lat mo że oka zać się, że
przej ście przy Trak cie wró ci, a zbu -
do wa na kosz tem 3,7 mln zł kład ka
sta nie się ple ne ro wą rzeź bą.

Do mi nik Ga dom ski

tel. 502-280-720reklama w „Informatorze” 3

Kładka nad Płowiecką: korków nie zmniejszy, posłuży dwa lata
� Spójrzmy prawdzie w oczy: radość kierowców z likwidacji przejścia przy Trakcie Lubelskim jest niezrozumiała, a niektóre
komentarze wręcz aspołeczne.

Dalsze
przekształcanie
Płowieckiej
w „autostradę” jest
zupełnie niezrozumiałe
w sytuacji, w której
rozpoczęła się już
budowa południowej
obwodnicy Warszawy.
W 2020 roku tranzyt
z Płowieckiej zniknie,
a sama ulica przestanie
być drogą krajową nr 2.
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Je zio ro Ża bie – staw wod ny
w oko li cach uli cy Wod nia ków
na wa wer skich Zbyt kach – jest bez
wąt pie nia lo kal ną atrak cją. Uro kli -

we, kli ma tycz ne, mo żna tu wy po -
cząć, po spa ce ro wać, wy brać się
na ry by, a na wet urzą dzić gril la…
Oko li ce te go je zior ka to wręcz en -

kla wa ci szy i spo ko ju. I to w sa mym
cen trum Waw ra. Tym cza sem od ja -
kie goś cza su ro sną oba wy, że je zio -
ro sta nie się nie do stęp ne. Wszyst ko

przez to, że je go oto cze nie prak -
tycz nie w ca ło ści ob ję te jest wy da -
ny mi wa run ka mi za bu do wy i po -
zwo le nia mi na bu do wę. Wkrót ce
ma ją tam po wstać osie dla do mów
jed no ro dzin nych, któ re oto czą je -
zior ko szczel nym kor do nem. Stąd
oba wy, że no wi wła ści cie le bę dą
chcie li swo je dział ki ogro dzić.

Mo gą to zro bić, bo dział ki,
na któ rych jest zlo ka li zo wa ne Je -
zio ro Ża bie, są wy szcze gól nio ne
ja ko nie uży tek nie zaś ob szar wód
pu blicz nych. W związ ku z po wy -
ższym wła ści cie le dzia łek nie mu -
szą za pew niać do stę pu do wo dy,

a je zio ro w ca ło ści jest zlo ka li zo -
wa ne na grun tach sta no wią cych
wła sność pry wat ną.

Z dru giej stro ny w pla nie miej -
sco wym (nie ste ty jesz cze nie przy -
ję tym) je zior ko wraz z naj bli -
ższym oto cze niem ma sta no wić
te ren zie le ni par ko wej, a osie dla
ma ją się koń czyć po je go za chod -
niej stro nie dro gą lo kal ną. Teo re -
tycz nie nie po wi nien więc zo stać
za gro dzo ny ani za bu do wa ny. Ale
jak bę dzie, pó ki co nie wia do mo.

Ław ki tyl ko nad ka na łem
Za raz obok je zio ra prze pły wa

Ka nał No we Uj ście. Wzdłuż ka na -
łu, we dle pro jek tu zgło szo ne go
do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go,
miał by po wstać chod nik, a nad sa -
mym je zio rem usta wio ne ła wecz -
ki. Jak po in for mo wał nas jed nak
rzecz nik dziel ni cy Wa wer, Kon rad
Raj ca w związ ku z tym, że te re ny
zbior ni ka i je go oko lic sta no wią
wła sność pry wat ną, nie ma mo żli -
wo ści re ali za cji tam miej skich in -
we sty cji. Zgło szo ny do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go pro jekt mógł by
na to miast zo stać umiej sco wio ny
w oko li cach ka na łu No we Uj ście
(ale nie nad sa mym brze giem je -
zior ka). Tam usta wie nie ła wek czy
ko szy na śmie ci by ła by mo żli wa.
Po dob nie jak wy rów na nie ście żki.
Być mo że do bre i to? Osta tecz ny
koszt pro jek tu (po znacz nych ko -
rek tach wpro wa dzo nych przez au -
to ra) to 6 ty się cy zło tych.

(AS)

Spacerkiem do „żabiego” jeziorka?
� W budżecie partycypacyjnym mieszkańcy próbują wywalczyć wygodne dojście do jeziorka, położonego
przy ul. Wodniaków. To urokliwe miejsce już niebawem może całkowicie zostać zabudowane.

– Na po cząt ku kwiet nia war to – je śli
jesz cze te go nie zro bi li śmy – zdjąć z ro -
ślin ich zi mo we osło ny oraz do ko nać
cięć na drze wach i krze wach. Szcze gól -
nie zy ska ją na tym ró że, ale trze ba też
pa mię tać o cię ciach tych ro ślin, któ re
zdą ży ły już prze kwit nąć: for sy cje, po -
rzecz ki al pej skie i wierz by szcze pio ne
na pniu.

– A je śli ktoś nie ma krze wów? Czym
po wi nien się za jąć w pierw szej ko lej no -
ści?

Trze ba też za dbać o traw nik – oczy ścić
go z resz tek opa dłych li ści, na wie trzyć
gle bę, wy rów nać po zi mo we nie rów no ści
i do siać tra wy tam, gdzie są wi docz ne

bra ki. Mo żna też siać do grun tu jed no -
rocz ne ro śli ny ozdob ne – na giet ki, po -
wo je trój barw ne, gro szek pach ną cy, di -
mor fo te kę czy go de cję, ale też zio ła i ro -
śli ny przy pra wo we. A po za tym – mą -
drze za in we sto wać w usłu gi pro fe sjo na li -
sty, któ ry gwa ran tu je fa cho wą opie kę
nad na szym ogro dem, do ra dzi, co i kie -
dy war to w nim po sa dzić i spra wi, że bę -
dzie on ze wszech miar wy jąt ko wy.

Obudź swój ogród na wiosnę
� To ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję zapachów i barw. Z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.

Justyna Tuszyńska

Pro jek ty, za kła da nie, 
pie lę gna cja ogro dów

tel. 607-617-744

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204

źródło: zerzen.w
aw.pl



Przy szła wio sna i z dnia
na dzień na war szaw skich uli cach
za ro iło się od ro we rów. Ve tu ri lo,
miesz czu chy, ho len dry, gó ra le
i ostre ko ła wi dać nie tyl ko
na dro gach ro we ro wych, ale też
na jezd niach, chod ni kach,
w tram wa jach czy wa go nach me -
tra. Oto nasz po rad nik: jak prze -
wo zić ro wer zgod nie z re gu la mi -
nem, bez piecz nie i z po sza no wa -
niem in nych pa sa że rów.

1. Za sta nów się, czy mu sisz
Je śli ro wer ma awa rię al bo na -

gle po czu jesz się źle, sko rzy sta nie
z me tra czy tram wa ju mo że być
je dy nym wyj ściem. W in nych sy -
tu acjach war to się za sta no wić, czy
na pew no mu si my wsia dać z ro -
we rem do ko mu ni ka cji miej skiej.
Je śli jest piąt ko we po po łu dnie,
miesz kasz na Mło ci nach i masz
na głą po trze bę prze ja żdżki
po Le sie Ka bac kim, wsia da nie

z jed no śla dem do me tra wca le nie
jest do brym po my słem. Po kil ku
sta cjach wo kół Cie bie zro bi się
tłum osób wra ca ją cych z pra cy.

Mo że tym ra zem war to po je chać
do La su Bie lań skie go?

2. Znajdź od po wied nie miej sce
Je śli rze czy wi ście mu sisz prze -

wieźć ro wer, umieść go w bez -
piecz nym miej scu. Naj ła twiej jest
w przy pad ku lek kich ro we rów tu -
ry stycz nych, prze wo żo nych ko le ją

miej ską – na le ży je umiesz czać
na ha kach. W po zo sta łych sy tu -
acjach ro wer sta wia się w miej -
scach ozna czo nych sym bo lem
wóz ka in wa lidz kie go lub dzie cię -
ce go. Ustaw ro wer tak, by za jął
jak naj mniej miej sca – przy ścia -
nie po jaz du, osła nia jąc go od in -
nych pa sa że rów, dzię ki cze mu nie
za ha czysz kie row ni cą o czy jeś
ubra nie. Nie mu sisz ka so wać
za swój „ba gaż” do dat ko we go bi -
le tu.

3. Ustąp miej sca
Je śli z zaj mo wa ne go przez Cie -

bie miej sca chce sko rzy stać oso ba
po ru sza ją ca się na wóz ku lub
z wóz kiem dzie cię cym, mo że to
ozna czać ko niec wy ciecz ki. Prze -
pi sy po rząd ko we mó wią, że je steś
„obo wią za ny do zwol nie nia miej -
sca na ka żde żą da nie ta kie go pa -
sa że ra i opusz cze nia po jaz du”.
W prak ty ce wszyst ko za le ży
od kie row cy i od te go, czy zdo łasz
po ro zu mieć się z in nym pa sa że -
rem. Je śli zmie ści cie się obo je
a kie ru ją cy po jaz dem nie za pro te -
stu je, do je dziesz do ce lu. Mu sisz
tyl ko pa mię tać, że to Ty je steś go -
ściem.

4. Po zwól się wy pro sić
Nikt nie lu bi być wy rzu ca ny

za drzwi, ale cza sem nie ste ty nie
po zo sta je nic in ne go. Je śli usta -
wisz ro wer w po przek wa go nu
i po kłó cisz się z oso bą z nie mow -
la kiem w wóz ku, mo żesz zo stać
wy pro szo ny. Kie row ca, mo tor ni -

czy, kon duk tor, pra cow ni cy Me -
tra War szaw skie go, kon tro le rzy
bi le tów i stra żni cy miej scy ma ją
pra wo po dzię ko wać Ci za dal szą
wspól ną pod róż.

5. Ucz się od naj lep szych
Je śli miesz kasz na Waw rzy sze -

wie a pra cu jesz na Słu żew cu, ko -
rzy sta nie z ro we ru i me tra w co -
dzien nych do jaz dach mo że być
świet nym po my słem, ale trze ba to
ro bić z gło wą. W Ho lan dii czę sto
spo ty ka na jest me to da „dwóch
ro we rów”: jed nym do je żdża się
z do mu do naj bli ższej sta cji, zaś
dru gim kur su je mię dzy sta cją do -
ce lo wą a miej scem pra cy. Za zwy -
czaj ten dru gi jed no ślad to praw -
dzi wy złom, uży wa ny do po ko na -
nia 1–2 km, któ re go nie bę dzie
szko da w ra zie kra dzie ży. Tę sa mą
funk cję mo że peł nić Ve tu ri lo
– naj lep szą me to dą prze wo że nia
ro we ru jest prze cież… nie prze -
wo że nie go wca le.

(dg)

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
� Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720 5

Ab sol went Or ta nez Uni ver si ty

w Qu ezon Ci ty oraz Azja tyc kie go

In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej

w Pa say na Fi li pi nach. Po cho dzi

z pro win cji gór skiej i wio ski Ana po

przy na le żnej do Be nqu et Tri be, któ -

ra sły nie z da ru uzdra wia nia prak ty -

ko wa ne go i prze cho dzą ce go z po -

ko le nia na po ko le nie.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -

ne ró żnych or ga nów w cie le czło -

wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.

Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne

or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza

ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła

na wszyst kich po zio mach ener gii

du cho wej li kwi du jąc ca łe spec trum

cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół

go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho -

re go. Od te go też uza le żnia wy bór

tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni -

pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie

du cho we, pra nicz ne bądź ma gne -

ty za cja tka nek. 

LO THAR sku tecz nie po ma ga

w le cze niu wie lu cho rób. Mię dzy in -

ny mi:

• nowotworowych, chorobach

organów wewnętrznych

• prostacie, problemach

hormonalnych

• zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

• chorobach układu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

• problemach z krążeniem,

chorobach kobiecych

• bólach kręgosłupa, drętwienie

rąk i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale

możliwe są też wizyty domowe czy

w innych wybranych przez pacjenta

miejscach.

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19

pod numerami
tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ

źródło: ZT
M



Kul tu ro te ka po wsta nie w Fa le -
ni cy na ro gu Pa trio tów i Wal cow -
ni czej, w bez po śred nim są siedz -
twie sta cji ko le jo wej. Ar chi tek tu -
ra bu dyn ku bę dzie współ cze sna,
ale na wią zu ją ca do hi sto rycz ne go
sty lu świ der ma jer, ko ja rzo ne go
z tą czę ścią War sza wy. Prze nio są
się do nie go fi lie Wa wer skie go
Cen trum Kul tu ry i Bi blio te ki Pu -
blicz nej. Znaj dą się tam ta kże
m.in: sa la mul ti me dial na, ka wia -
ren ka, czy tel nia, po miesz cze nia
pra cow ni pla stycz nych, mu zycz -
nych i tech nicz nych.

Te ren wo kół bu dyn ku zo sta nie
urzą dzo ny. Po wsta nie tam ska te -

park, ścian ka wspi nacz ko wa i park
sen so rycz ny. Na sztucz nej skar pie
urzą dzo na zo sta nie let nia czy tel -
nia i wi dow nia ple ne ro wa dla sce -
ny, wy po sa żo nej w ru cho me ścia -

ny, umo żli wia ją ce do wol ną ara -
nża cję. Ca ły te ren bę dzie oczy wi -
ście oświe tlo ny i mo ni to ro wa ny.

Za koń cze nie bu do wy pla no wa -
ne jest na li sto pad przy szłe go ro -
ku.

(red)

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas

– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej

oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki

korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,

napisz: zapytania@kancelarie-
doradcze.pl

DAM PRACĘ
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261

·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058

·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349

·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety
orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990

KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596

USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

KOMPUTERY
·Naprawa komputerów, Obsługa Informatyczna
Firm, Strony WWW, Nauka obsługi Komputera.
Zadzwoń postaram się pomóc. 22 350-65-44
www.pcexperts.pl

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404

BUDOWLANE
·Budowy 501-446-851

FINANSE

KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym

kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż

chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?

zapytania@kancelarie-doradcze.pl
Zatrudnimy

handlowców
do sprzedaży powierzchni

reklamowej 
w gazetach bezpłatnych oraz

portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

Mieszkasz w Wawrze, interesujesz się
codziennymi wydarzeniami z życia

dzielnicy?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego

samorządu, miejskich instytucji i komunikacji
publicznej, a przy okazji jesteś bystrym

obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa
do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać

z ludźmi?
Zostań dziennikarzem lokalnym portalu

TuStolica.pl 
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie

www.dodaj-ogloszenie.pl

Teren
wokół budynku zostanie
urządzony. Powstanie
tam skatepark, ścianka
wspinaczkowa i park
sensoryczny. Na sztucznej
skarpie urządzona
zostanie letnia czytelnia.

Kulturoteka „á la świdermajer” w przyszłym roku
� W najbliższych latach centrum Falenicy ma zmienić się na lepsze. Jedną z jaskółek
falenickiej wiosny jest podpisanie umowy na budowę kulturoteki.

źródło: m
ateriały prasow
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OR LEN War saw Ga mes to wy da rze nie spor to we, w któ -
rym uczest ni czyć bę dzie mógł ka żdy, bez wzglę du na wiek
i po ziom swo jej ak tyw no ści spor to wej. Atrak cje po zwo lą przy -
bli żyć war sza wia kom za sa dy obo wią zu ją ce w po szcze gól nych
kon ku ren cjach i spraw dzić swo je pre dys po zy cje do ich upra -
wia nia. To wszyst ko pod czuj nym okiem mi strzów olim pij -
skich, człon ków Gru py Spor to wej OR LEN.

– Or ga ni zu jąc od lat OR LEN War saw Ma ra thon, za -
uwa ży li śmy, jak po zy tyw ne emo cje wy wo łu je sport, nie tyl -
ko wśród uczest ni ków, ich ki bi ców, lecz ta kże miesz kań -

ców War sza wy, któ rzy lu bią ak tyw ny wy po czy nek. Z my ślą
o nich Na ro do we Świę to Bie ga nia zmie nia się w Na ro do -
we Świę to Spor tu, wy da rze nie otwar te dla wszyst kich, ma -
łych i du żych, któ rzy lu bią sport i du cha ry wa li za cji. Za pra -
szamy miesz kań ców War sza wy do wspól nej za ba wy nie tyl ko
spor to wej, lecz ta kże mu zycz nej – mó wi Ra fał Pa sie ka, Dy -
rek tor Wy ko naw czy ds. Mar ke tin gu PKN OR LEN.

Bie gam Bo Lu bię
Jed ną z głów nych atrak cji OR LEN War saw Ga mes bę dzie

mar szo bieg Bie gam Bo Lu bię or ga ni zo wa ny wspól nie z Pro -
gra mem Trze cim Pol skie go Ra dia. Za pi sy do mar szo bie gu
wła śnie wy star to wa ły – re je stra cji mo żna do ko nać po przez
www.or len ma ra thon.pl/ga mes -atrak cje -mar szo bieg.

Bie gam Bo Lu bię bę dzie trwał oko ło 45 mi nut i roz pocz -
nie się o godz. 16.00 w Alei Hop fe ra, pod głów ną sce ną
OR LEN  War saw Ga mes. Tra sa o dłu go ści 3 km pro wa dzić
bę dzie przez Ła zien ki Kró lew skie oraz ul. My śli wiec ką,
przy któ rej znaj du je się sie dzi ba ra dio wej Trój ki. Li mit
uczest ni ków wy no si 3333 osób, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy ma pa miąt ko wą ko szul kę. W wy da rze niu mo gą wziąć
udział wszy scy mi ło śni cy ru chu i ak tyw no ści na świe żym po -
wie trzu.

Kró lo wa spor tu
Po ło żo ne na te re nie Agry ko li bie żnia i sta dion sta ną się

ta kże are ną zma gań naj młod szych spor tow ców w ra mach za -
wo dów „Lek ko atle ty ka dla ka żde go”.

– Przez ta kie za wo dy sta ra my się po ka zać naj młod szym
pięk no kró lo wej spor tu, za ra zić ich pa sją do ak tyw no ści i wy -
cho wać przy szłych mi strzów – mó wi Hen ryk Ol szew ski, pre -
zes PZLA. Za wo dy od bę dą się z wy ko rzy sta niem pro fe sjo -
nal ne go sprzę tu i pod okiem do świad czo nych in struk to rów.
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt ko we ga dże ty, a naj lep -
si – me da le.

Oprócz za wo dów lek ko atle tycz nych i mar szo bie gu, chęt -
ni bę dą mo gli rów nież spró bo wać swo ich sił w tre nin gu
cross fit, za grać w ulicz ną od mia nę ko szy ków ki – stre et ball,
lub zje chać na trzy ko ło wych po jaz dach Drift Tri ke. Dla
naj młod szych przy go to wa ne zo sta ną m.in. park li no wy,
ska te park, stre fa z dmu chań ca mi oraz za ję cia zum by. Do -
dat ko wą atrak cją bę dzie kon cert gwiazd na sce nie głów nej
i mo żli wość spo tka nia się z mi strza mi olim pij ski mi.

OR LEN War saw Ga mes od bę dą się 22 kwiet nia na te re -
nach war szaw skiej Agry ko li. Za pra sza my od go dzi ny 11.00.
Wstęp wol ny. Wię cej in for ma cji na www.or len ma ra thon.pl.

OR LEN War saw Ma ra thon
OR LEN War saw Ma ra thon to naj więk sza im pre za bie go wa

w Pol sce. W czte rech edy cjach wy da rze nia wzię ło udział po -
nad 130 tys. bie ga czy, a im pre za na sta łe za pi sa ła się na bie go -
wej ma pie Pol ski. Na ro do we Świę to Bie ga nia za de biu to wa ło
w 2013 r. Co ro ku bie ga cze ma ją szan sę zmie rzyć się z wła sny -
mi si ła mi na dwóch dy stan sach – ma ra toń skim oraz na 10 km.
W ra mach OR LEN War saw Ma ra thon or ga ni zo wa ne są rów -
nież Mi strzo stwa Pol ski w Ma ra to nie Mę żczyzn, a pu la na -
gród pie nię żnych po rów ny wal na jest z czo ło wy mi im pre za mi
bie go wy mi w Eu ro pie.

(red)

OR LEN War saw Ga mes – pik nik spor to wy w par ku Agry ko la
� Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.

Ta ka plicz ka jest wy jąt ko wa.
Pięk na, wy ku ta w pia skow cu,
przed sta wia Mat kę Bo ską Ostro -
bram ską. Ar ty sta po sta wił ją tak,
aby wszy scy mo gli ją po dzi wiać
i po mo dlić się za sta wien nic twem
Ma ryi. Tak jak na pi sał pan Kon -
rad Osuch, nasz znaw ca cie ka wo -
stek wa wer skich:

„Przed sta wio na na zdję ciu ka -
plicz ka znaj du je się w Mię dzy le -
siu, przy Alei Dzie ci Pol skich 57.
Po wsta ła w ma ju 2012 ro ku”. Do -
dat ko we in for ma cje na te mat ka -
plicz ki prze sła ła pa ni We ro ni ka
Gi rys -Cza go wiec:

„Ka plicz ka Ma ryj na znaj du je
się w Mię dzy le siu. Pięć lat te mu
wy ko nał ją rzeź biarz Le szek Gur -
ba. Przed sta wia ona Mat kę Bo ską
Ostro bram ską. Od fron tu znaj du -
je się na pis” Mat ko Mi ło sier dzia,
Pa ni z Ostrej Bra my, u Sy na swe -
go przy czyń się za na mi „. Z ty łu,
pod her bem” Ko mo row ski „,
przy po mnia no trzy cno ty bo skie,
któ ry mi są wia ra, na dzie ja i mi -
łość. Przed ka plicz ką znaj du je się

ław ka z wy rzeź bio ny mi po sta cia -
mi wil ków. Bar dzo mnie one cie -
ka wią. Ko ja rzą się z Mat ką Bo ską
Grom nicz ną, chro nią cą ludz kie
sie dzi by przed ich na pa ścią. Pew -
ne sko ja rze nie pro wa dzi też
do Wil na, gdzie w Ostrej Bra mie
znaj du je się ów wi ze ru nek Ma ryi.
We dług le gen dy księ ciu Gie dy mi -
no wi przy śnił się sie dzą cy
na wzgó rzu że la zny wilk wy ją cy
do księ ży ca. Sen zo stał wy tłu ma -
czo ny przez ka pła na na stę pu ją co:
w tym miej scu po wsta nie mia sto,

któ re go sła wa bę dzie się ga ła tak
da le ko, jak da le ko nio sło się wy -
cie wil ka. Le gen dę tę ob ra zu je
po mnik Gie dy mi na sto ją cy
na Pla cu Ka te dral nym w Wil nie.
Tro py zwią za ne z her bem” Ko -
mo row ski „rów nież pro wa dzą
na Li twę – cie ka wi mnie obec -
ność te go her bu na ka plicz ce. Ale
wilk z le gen dy był tyl ko je den,
a wil ki z ka plicz ki, z uwa gi na bli -
skość la su, ko ja rzą mi się jed nak
ze świę tem Ofia ro wa nia Pań skie -
go”.

Dzię ku ję za te wy ja śnie nia! Wa -
wer skie ka plicz ki są pięk ne i za dzi -
wia ją ce. Czy je do strze ga my? Jest
chy ba tak, że są dla nas rze czy wi -
sto ścią, zro sły się nie ro ze rwal nie
z oto cze niem. Ale ka plicz ki są
czymś wię cej. Są wy ra zem wdzięcz -
no ści, proś by i na dziei. Ka żda jest
in na w swo im prze ka zie, bo za wie -
ra oso bi ste do świad cze nie twór cy

lub po trze bę za zna cze nia obec no -
ści Bo ga w co dzien no ści. Sta wia jąc
ka plicz ki dzię ko wa no Bo gu za od -
wró ce nie nie szczę ścia, za uzdro -
wie nie, za za cho wa nie od za ra zy
lub epi de mii. Sta wia no je za wszel -
ką po myśl ność jed nost ko wą
i wspól ną. Ge ne za po wsta wa nia
ka pli czek jest bar dzo ró żna,
w więk szo ści trud no ją po znać.

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to
za miejsca i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

Ko lej na za gad ka
Gdzie znajduje się siedziba Lasów Miejskich?

In for ma cje pro si my prze sy łać na ad res re dak cji lub pocz tą elek -
tro nicz ną na ad res: wlo dek za lew ski@gma il.com. Za pra szam rów -
nież na Sky pa – kon takt: wlo dek.za lew ski

Wło dzi mierz Za lew ski

7tel. 502-280-720reklama w „Informatorze”




